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Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου , Άλσος Ελληνικού Στρατού,
Γουδί, 11525 Aθήνα , Τηλ.: +30 210 7232039, , Fax: +30 210 7224889.
E-mail: marinamakri@nationalgallery.gr
Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου:http://www.nationalgallery.gr.
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
«Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας στο νησί της
Κέρκυρας»
Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης:
Η δυνατότητα προσπέλασης του πολιτιστικού αποθέματος της Εθνικής
Πινακοθήκης και συγκεκριμένα του Παραρτήματός της στην Κέρκυρα, από όσο
δυνατόν ευρύτερα κοινό αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα του έργου «Πόλη,
ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας στο νησί της
Κέρκυρας».
Το έργο υποστηρίζει την ενσωμάτωση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της
Κέρκυρας στο συνολικό τουριστικό προϊόν του μέσω της δημιουργίας νέων
τουριστικών προϊόντων με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα προϊόντα αυτά θα
εμπλουτίζουν την τουριστική δραστηριότητα του επισκέπτη προσφέροντας μία
μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Έτσι η Κέρκυρα δεν θα είναι μόνο το νησί των
Φιλαρμονικών και των Πασχαλινών εκδηλώσεων αλλά το νησί της τέχνης και της
καινοτομίας.
Η συμμετοχή του Παραρτήματος Κέρκυρας στο συγκεκριμένο έργο θεωρείται
αναγκαία επειδή η μόνιμη έκθεση, όπως υφίσταται την παρούσα στιγμή, έχει
περιορισμένη επισκεψιμότητα καθώς τα έργα δεν ανανεώνονται συχνά.
Ταυτόχρονα, τα μόνα υλικά αναφοράς που έχει ο επισκέπτης στη διάθεσή του είναι
μερικά σύντομα κείμενα τοίχου για την εποχή ή το ρεύμα της τέχνης στο οποίο
ανήκουν τα έργα καθώς και ο κατάλογος της έκθεσης ο οποίος όμως είναι έντυπος
και μπορεί κάποιος να τον αποκτήσει μόνο με αγορά.
Το έργο αποτελείται από δύο διακριτά υποέργα και συνολικά τις εξής ενότητες
εργασίας:
Υποέργο 1
1. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου με σκοπό την τουριστική προβολή της
Κέρκυρας, ο οποίος θα περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών τόσο για το ευρύ
κοινό όσο για τους νεαρούς επισκέπτες
2. Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα κινητά για επιλεγμένα έργα
ορόσημα για την τουριστική προβολή της Κέρκυρας.
3. Δημιουργία ακουστικής ξενάγησης στα έργα της μόνιμης συλλογής του
Παραρτήματος της ΕΠΜΑΣ στην Κάτω Κορακιάνα,

4. Παραγωγή πολιτιστικού περιεχομένου για την τροφοδότηση των
παραπάνω ψηφιακών δράσεων
5. Υπηρεσίες Δημοσιότητας του έργου
6. Υπηρεσίες Βιωσιμότητας του έργου
7. Yπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, ελέγχου και
πιλοτικής
φάσης
CPV 72000000-5 Υπηρεσίες Τεχνολογίας των Πληροφοριών: Παροχή Συμβούλων,
Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη
Υποέργο 2
1. Προμήθεια εξοπλισμού
CPV 72000000-5 Υπηρεσίες Τεχνολογίας των Πληροφοριών: Παροχή Συμβούλων,
Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαδίκτυο και Υποστήριξη
Γίνονται δεκτές Προσφορές για ένα ή και τα δύο υποέργα του Έργου και
συγκεκριμένα, είτε για το Υποέργο 1 είτε για το Υποέργο 2, είτε και για τα δύο
Υποέργα (1 και 2).
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος ενός από τα 2 Υποέργα του Έργου.
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου, Αθήνα και Παράρτημα Κέρκυρας
Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο Προϋπολογισμός του Έργου χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό
των 230.000 Ευρώ, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 186.991.87 € – ΦΠΑ:
43.008,13 € (23 %).
Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 196.000 € και του Υποέργου 2 σε
34.000 €, του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου
Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνουν:
Υποέργο 1
φυσικό
αντικείμενο
προαίρεσης
ήτοι
συντήρηση
τριών
ετών
μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μέγιστο κόστος 13.216,5€,
Υποέργο 2
φυσικό
αντικείμενο
προαίρεσης
ήτοι συντήρηση τριών ετών μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μέγιστο κόστος 4.146,34 €
Επισημαίνεται ότι η προαίρεση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά
μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Σημείωση: το κόστος της συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό
του έργου, η σχετική δε δαπάνη βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι : Δέκα πέντε (15) μήνες
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
1.Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου.
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι
 Για το Υποέργο 1: 9.800 €
 Για το Υποέργο 2: 1.700 €
 Για τα υποέργα 1+2: 11.500 €.
2.Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της εκάστοτε συνολικής
αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της
σύμβασης.
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή / και αναφορά στις
εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις:

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων
Νήσων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς
Πόρους. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του
διαγωνισμού.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
- Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες
προμηθευτών που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο
ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους
της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή
της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα
τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Είδος διαδικασίας:
Διεθνής Ανοικτός διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με
τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής
προκήρυξης του έργου από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Πινακοθήκης,
Δ/νση: Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 2107232039 FAX: +30 210-7224889, Υπεύθυνη: Μαρίνα Μακρή.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της ΕΠΜΑΣ, καθώς και σε αυτόν της
ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Προθεσμία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού:
Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι
μέχρι 24/3/2014 και ώρα 15:00
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:
31/3/2014 και ώρα 15:00
Χρόνος και τόπος διενέργειας:
31/3/2014 και ώρα 15:00
Τόπος: Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Aθήνα
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην
αίτηση συμμετοχής:
Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι
(6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Λοιπές πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη
αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου,
Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Aθήνα Τηλ.: +30 210 7235857, 210
7235937-8
, Fax: +30
210
7224889, Υπεύθυνη:
Μαρίνα
Μακρή,
marinamakri@nationalgallery.gr

Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή/ και απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις
που έχουν υποβληθεί εγκαίρως, θα αποσταλούν σε όσους έχουν προμηθευτεί τα
αριθμημένα τεύχη διακήρυξης και θα δημοσιευτούν στον διαδικτυακό κόμβο της
Εθνικής Πινακοθήκης στις προθεσμίες που προβλέπονται από τη διακήρυξη
Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΚ:
3/2/2014
Αθήνα, 04/2/2014
Η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης
Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα

